
LIETUVOS POLICIJOS POKYČIAI  
2020 - 2022



Policijos vizija 2022 metais, įgyvendinus pokyčius: 

• Vieninga, moderni, veiksminga ir efektyviai veikianti organizacija 

• Atvira visuomenei, kompetentinga ir nešališka 

• Prisitaikanti prie besikeičiančios aplinkos ir atspindinti gyventojų 
saugumo lūkesčius 

• Taikanti naujausius vadybos ir veiklos metodus bei technologijas 



LIETUVOS POLICIJA 2020

 Profesinio mokymo  
įstaiga Neteritoriniu principu veikiančios policijos įstaigos

Teritoriniu principu veikiančios policijos įstaigos



POLICIJOS SISTEMOS VEIKLOS VEIKSMINGUMO IR  
EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

• Lietuvos policija 2022 m. – vienas juridinis asmuo (penkiolika savarankiškų 
policijos įstaigų prijungiamos prie Policijos departamento) 

• Policijos veikla teritorijose organizuojama 5 apygardų principu 

• Centralizuojamos specializuotų policijos įstaigų funkcijos Policijos departamento 
Viešosios policijos ir  Kriminalinės policijos biuruose 

• Centralizuojamos administravimo (bendrųjų) funkcijų (personalo, buhalterinės 
apskaitos, turto valdymo, aptarnavimo,  viešųjų pirkimų, planavimo, tarptautinio 
bendradarbiavimo) vykdymas 

• Išgryninamos ir standartizuojamos teritorinių policijos veiklos padalinių vykdomos 
funkcijos ir struktūros, stiprinami policijos veiklos analizės ir kontrolės pajėgumai



LIETUVOS POLICIJA 2022

Policijos veikla

Centralizuoti padaliniai

Personalo 
valdymas

Finansų 
valdymas Aptarnavimas

Strateginis 
planavimas

Informacijos 
teikimas

Informacinės 
technologijos

Duomenų 
sauga

Tarptautinis 
bendradarbiavimas

Imunitetas ir vidaus 
tyrimai

Komunikacija

Vidaus auditas

Teritoriniai padaliniai

Centralizuoti padaliniai

Veiklos administravimas

Lietuvos policija –  
vienas juridinis asmuo



LIETUVOS POLICIJA 2022 
Veiklos padaliniai

Pajėgų 
valdymo 
valdyba

Viešosios 
policijos 
valdyba

gyventojų –  820 500 
pareigūnų -  1964

gyventojų – 833 600 
pareigūnų - 2092

gyventojų – 411 800 
pareigūnų - 1043

gyventojų – 392 100 
pareigūnų - 969

gyventojų –341 802 
pareigūnų - 977

Vilniaus 
apygardos VPK 

Kauno apygardos 
VPK

Klaipėdos 
apygardos VPK

Šiaulių 
apygardos VPK

Panevėžio 
apygardos VPK

Panevėžio aps. 
VPK

Utenos aps. 
VPK

Šiaulių aps. 
VPK

Telšių aps. 
VPK

Klaipėdos aps. 
VPK

Tauragės aps. 
VPK

Kauno  
aps. VPK

Marijampolės 
aps. VPK

Vilniaus  
 aps. VPK

Alytaus 
 aps. VPK



LIETUVOS POLICIJA 2022

2020 m.  
rugsėjis 

Šiaulių –Telšių 
bendros veiklos 
eksperimentas

2021 m.  
kovas 

 Administravimo 
padalinių 
pertvarka

2021 m.  
rugsėjis 

Specializuotų 
padalinių 
pertvarka

2022 m.  

Apygardų 
pertvarka  

(policija - vienas 
juridinis asmuo)



REAGAVIMO Į ĮVYKIUS EFEKTYVINIMAS  

• Optimizuojamas pajėgų valdymo centrų skaičius ir koncentruojamos pakankamos 
veiksmingam pajėgų valdymui kompetencijos: 
✓ Vietoje 10 teritorinių pajėgų valdymo padalinių, pajėgų valdymas užtikrinamas iš 3 centrų – 

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 

✓ Išlyginami ir optimizuojami pareigūnų darbo krūviai. 

✓ Užtikrinama parama į įvykį reaguojančiam pareigūnui ir jo veiklos įvykio vietoje kokybė 

• Įvykiai, dėl kurių paslaugas gyventojams galima suteikti nevykstant į įvykio vietą, 
apdorojami naudojant šiuolaikines technologijas nuotoliniu būdu. 
✓ Nuo 2020 m. lapkričio 11 d. Policijos departamento Pajėgų valdymo valdyboje steigiamas 3 

skyrius, kuris apdoros įvykius nuotoliniu būdu 

✓ Fizinės darbo vietos įrengiamos visoje Lietuvoje (darbuotojai turės galimybę dirbti 
gyvenamosios vietos policijos įstaigoje) 

✓ Atlaisvinamos pajėgos reaguoti į skubius įvykius



NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO EFEKTYVINIMAS 

• Optimizuojamas policijos kriminalistinių tyrimų padalinių skaičius: 
✓  Vietoje 11 šiuo metu veikiančių laboratorijų iki 2022 m. veikla sukoncentruojama 

3 laboratorijose 

✓  Sukuriamas aukštos kokybės ir techninio aprūpinimo laboratorijų tinklas 

✓  Trumpinami kriminalistinių tyrimų atlikimo terminai 

✓  Išlyginami kriminalistinių tyrimų darbuotojų krūviai šalies mastu



EISMO SAUGUMO IR PAŽEIDIMŲ KONTROLĖS 
KELIUOSE STIPRINIMAS 

• Pažangių eismo kontrolės metodų diegimas: 

✓ Plečiamas nekontaktinių kontrolės metodų taikymas, mažinant korupcijos rizikas 

✓ Specializuoti kelių policijos padaliniai orientuojami į pavojingiausių kelių eismo taisyklių 
pažeidimų išaiškinimą, taikant neviešo patruliavimo metodus 

✓ Pagrindinė viešo patruliavimo ir eismo saugumo užtikrinimo funkcija koncentruojama teritoriją 
prižiūrinčiuose padaliniuose 

• Stacionariais ir mobiliais greičio matavimo prietaisais užfiksuotų teisės pažeidimų 
tyrimo centralizavimas: 

✓ Nuo 2020 m. spalio 1 d. greičio matavimo prietaisais užfiksuotų teisės pažeidimų tyrimas 
perduodamas Lietuvos kelių policijos tarnybos kompetencijai 

✓ Į naujai įsteigtas pareigybes priimtiems pareigūnams sudaromos sąlygos dirbti nuotolinėse 
darbo vietose pagal gyvenamąją vietą 



TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS IR NUSIKALSTAMŲ 
VEIKŲ ATSKLEIDIMO STIPRINIMAS 

• Bendrosios ir situacinės prevencijos stiprinimas regionuose: 

✓ policijos pajėgumų darbui bendruomenėse stiprinimas 

✓ kiekviename policijos komisariate įsteigiamos  ir sukomplektuojamos ne mažiau kaip 4 
prevencinei veiklai skirtos pareigybės (papildomai 200 pareigybių) 

✓ Papildomo finansavimo poreikis – 7,8 mln. Eur 

• Nusikalstamų veikų išaiškinamumo stiprinimas: 

✓ kriminalinės policijos pajėgumų stiprinimas teritoriniuose policijos padaliniuose 

✓ papildomų pajėgų orientavimas proaktyviai veiklai išaiškinant nusikalstamas veikas prižiūrimoje 
teritorijoje darančius asmenis  

✓ policijos komisariatuose įsteigiamos ir sukomplektuojamos 320 kriminalinės policijos pareigybių  

✓ Papildomo finansavimo poreikis – 12  mln. Eur



POLICIJOS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR DARBO 
REGIONUOSE STIPRINIMAS 

✓ Didinamas gyventojų saugumas kaimiškose teritorijose, organizuojant 
papildomas priemones seniūnijose ir bendruomenėse 

✓ Sudaromos sąlygos kreiptis dėl policijos licencijuojamų paslaugų bet 
kuriame policijos komisariate



OPTIMIZUOJAMAS AREŠTINIŲ TINKLAS IR 
ORGANIZUOJAMA KONVOJAUS PADALINIŲ VEIKLA: 

✓ Vietoje šiuo metu veikiančių 10 areštinių paliekamos veikti 5 areštinės (Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), atitinkančios žmogaus teisių užtikrinimo standartus 

✓ Visose teritorinėse policijos įstaigose organizuojamas centralizuotas sulaikytų asmenų 
konvojavimas (steigiami konvojavimo padaliniai) 

✓ Atlaisvinamos pajėgos  darbui teritorijoje 

✓ Taupomi finansiniai ištekliai pastatų priežiūrai, remontui ir statyboms 



POKYČIŲ NAUDA VISUOMENEI 

• Greitas veiklos perorganizavimas reaguojant į visuomenės poreikius 

• Padidintas policijos paslaugų pasiekiamumas 

• Veiklos problematinėse srityse gerinimas 

• Policijos veiklos kokybės gerėjimas 

• Efektyvesnis nusikaltimų tyrimas ir prevencija 



POKYČIŲ NAUDA POLICIJOS DARBUOTOJAMS 

• Sudarytos prielaidos darbo užmokesčio didėjimui 

• Pagerėjęs aprūpinimas darbo priemonėmis   

• Išlyginti tas pačias funkcijas vykdančių darbuotojų darbo krūviai 

• Geresnės kvalifikacijos tobulinimo galimybės  

• Geresnės karjeros galimybės 

• Pagerėjusi komunikacija 

 



POKYČIŲ NAUDA ORGANIZACIJAI 

• Administravimo sąnaudų mažėjimas 

•  Padidėjęs veiklos efektyvumas 

• Pagerėjusi darbo kokybė 

• Aiški vadovavimo grandinė 

• Pagerėjusi vidinė ir išorinė komunikacija 

• Finansinių išteklių efektyvesnis naudojimas 

• Didėjantis  visuomenės pasitikėjimas



PRIELAIDOS POKYČIAMS ĮGYVENDINTI IR UŽTIKRINTI 
ORGANIZACIJOS VYSTYMĄSI 

• Policijos departamentui grąžinti savarankiško asignavimų valdytojo statusą 
(būtina pakeisti LR biudžeto sandaros įstatymą) 

• Pakeisti LR policijos įstatymą (pakeisti policijos struktūrą) 

• Policijos sistemos viduje įkurti koleginį išsilavinimą teikiančią švietimo įstaigą, 
užtikrinančią ateities tendencijas atitinkančio policijos pareigūno rengimo ir 
kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir kokybę (būtini profesinį rengimą 
reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai) 

• Didinti pareigūnų darbo užmokestį, gerinti aprūpinimą bei socialines garantijas 

• Skirti finansavimą papildomai numatytų steigti pareigybių darbo užmokesčiui ir 
aprūpinimui



 Kurkime efektyvią ir modernią 
policiją kartu !


